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 )     ب     ( (      أ)                              

 من يلتزم النظام           (    )     األسرة هي أساس 1

 ، وبجودة أفضل ننهي العمل سريعا             )        ( عندما نعمل معا         2

 المجتمع          )        ( المواطن الصالح هو         3
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صلى هللا عليه وسلم:من أبناء نبينا محمد  1 

 عمار ج بالل ب القاسم أ

 ولد نبي هللا إبراهيم عليه السالم في: 2

 مصر ج فلسطين ب العراق أ

 نوح عليه السالم: نبي هللا معجزة 3

 الزبور ج حياء الموتىإ ب بناء السفينة أ

 :هو نبي هللا لق بمعجزة من غير أبالنبي الذي خ   4

 السالمليمان عليه س ج يوسف عليه السالم ب يسى عليه السالمع أ

 :فيه وسلم صلى هللا عليل نبينا محمد م  ع   5

 الصناعة ج الصيد ب رعي األغنام أ

 الكبرى: نتيجة غزوة بدر 6

 انتهت بدون قتال ج انتصار المشركين ب انتصار المسلمين أ

 موسى عليه السالم بــ:هللا  نبيلقب ي   7

 األنبياء بيأ ج يقالصد    ب كليم هللا أ

 كانت بسبب: هزيمة المسلمين في غزوة أحد 8

 الرغبة في القتال معد ج قوة المشركين ب  النبير مألمخالفة الرماة  أ

9   :بحفر الخندق على نبينا محمد الصحابي الذي أشار 

  بكر الصديق أبو ج  طالب أبيعلي بن  ب  سلمان الفارسي أ

 :ول غزوة في اإلسالمأ 10

 هـ (8) فتح مكة ج هـ (5) غزوة الخندق ب هـ (2) غزوة بدر أ

 )               (           رقم الجلوس   . ......................................................................................................................................................................: ةاســم الطالـب

                       درجة ..................................الدرجة كتابة:                        . ...................التوقيع:  ..………………: ةالمراجع                       . ....................التوقيع:  ……………: ةالمصحح

 :بوضع دائرة حولها يلي ماحيحة فيالص اتاإلجاب يرااخت/  السؤال األول

  :باألرقام ( ب في القائمة )يناسبها  ( بماأ  ) العبارات في القائمة يصل / الثانيالسؤال 

 خلف الورقة يانظر

1 

3 

 

 

 

 
20 



 ----سئلة انتهت األ ----

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 

 (من النساء هي )أُمنا خديجة بنت خويلد  أول من آمن بدعوة نبينا محمد  .1 .)            (

 )لقبيلة قريش(   ينتسب نبينا محمد  .2 .)            (

 (أبو البشر الثاني هو نبي هللا ) نوح عليه السالم .3 .)            (

 (جميع البشر باختالف ألوانهم وأشكالهم من ذرية )آدم عليه السالم .4 .)            (

 (عاما  40عند نزول الوحي ) كان عمر النبي محمد  .5 .)            (

 )كفله جده عبد المطلب( آمنة بنت وهب   بعد وفاة أم النبي محمد .6 .)            (

ل على نبينا محمد .7 .)            (  (هو )القرآن الكريم  الكتاب المنزَّ

 (النبي الذي بنى الكعبة المشرفة هو نبي هللا )إبراهيم عليه السالم .8 .)            (

 ( إلى المدينة هاجروا من مكة ) ن الذينون هم المؤمنرووالمهاج ( المدينة) األنصار هم سكان  .9 .)            (

 (بالصادق األمين)منذ صغره  قب نبينا محمد لُ  .10 .)            (

 حليمة السعدية التوراة دعوة الناس إلى عبادة هللا الصبر آدم عليه السالم الفيل المسجد النبوي

 .. …………...............................................................…… ل على نبي هللا موسى عليه السالمالكتاب المنزَّ  .1

 .. …….….....……........................................................................……رسل هللا األنبياء والمرسلين من أجل أ .2

 .. ……......……..…................................................................................……من صفات األنبياء عليهم السالم  .3

 .. ……….….............................................................…… هو نبي خلقه هللا سبحانه وتعالى بيديه من طين .4

 .. ….……...….................................................................…… يُسمى بعام العام الذي ولد فيه نبينا محمد  .5

 . ……….....…...…...............................................................................…… بناء من أهم أعمال نبينا محمد  .6

 . ……….....…...….............................................................................................…… هي مرضعة نبينا محمد  .7

 

 :ةحصحيال غيرأمام العبارات )×( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )√( عالمة  يضع /الثالث السؤال 

 اإلجابات الصحيحة فيما يلي: 2030
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  :الكلمات الموجودة في الجدول التالي في الفراغ المناسب يضع/  رابعالسؤال ال

7 


